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INTROD 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

CONCEITO DE DIREITO PENAL 

Dirt' ito penal é o ramo do direito públicc 
çôes penais , estabelecendo as penas e as medida: 
veis a QS infratores. 

D istingue-se o direito penal objetivo, que 
mas penais em vigor no país, do direito penal su 
to de punir qu e surge para o Estado com a pr3 
penal. 

U:GISLAÇAO PENAL BRASILEIRA 

O estatuto mais irnportante em vigor em n 

digo Penal (D ec.-Lei n. 2.848/40, cuja Parte . 

Lei n. 7.209/84). Há, entretanto, inúmeras leis 

das C ontravenções Penais (Dec.-Lei n. 3.688/4 

dade (Lei n. 4.898 / 65), nova Lei de Tóxicos ( 

Sonegação Fiscal (Lei n. 8.137/90), Armas 

10.826/2(03), Crimes de Trânsito (Lei n. 9.503 

tura (Lei n. 9.455/97), Crimes Ambientais (Lei I 


CLASSIACAÇÃO DAS INFRAÇÕES PENAIS 

As infrações penais, no Brasil, dividem-se e 

3) crimes ou delitos; 

b} contravenções. 

A estrutura jurídica de ambas, todavia, é . 
infrações, incluindo os crimes e as contravençõe~ 
ser fatos típicos e antij urídicos. 
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